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Utökad dialog om övervakning av fiske i skyddade områden 
 
Organisationen för samförvaltning av fisket i Kosterhavets nationalpark fördjupar samarbetet med Havs- och 
vattenmyndigheten för att säkerställa en god övervakning av fiske i skyddade områden. Det är resultatet av ett 
dialogmöte i Strömstad med Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen, kustbevakningen, lokala fiskare och 
kommunala representanter på plats. 
 
Bakgrunden är att de observationer som görs via satellitbaserad övervakning (AIS) och via fartygens loggbok, 
behöver utvecklas. Viktigt inte minst för att se till att regler om trålförbud i Kosterhavets nationalpark efterlevs. 
Kustbevakningen konstaterar att det, trots raffinerad teknik, är många faktorer som påverkar kvaliteten i 
rapporteringen om fartygens position. Ingemar Berglund, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten, är 
medveten om behovet av att utveckla metoderna. 

- Metoder och teknik för att övervaka fiske i skyddade områden är ett stort utvecklingsområde nationellt och 
inom EU, konstaterar Ingemar Berglund. I fråga om Koster-Väderöfjorden  som har många små områden, 
finns det utmaningar för övervakningen. Han ser positivt på samarbetet med Samförvaltningen i Norra 
Bohuslän: 

- Vi har en tradition av bra samråd med fiskare, det är viktigt för oss att dra nytta av den kunskap som finns för 
att övervakningen ska fungera i praktiken.  

Anita Tullrot, marin förvaltare för Kosterhavets nationalpark, betonar syftet med regelverket.  
- Det är viktigt att vi verkligen skyddar de områden där vi har trålförbud på grund av höga naturvärden. Vi tar 

frågan på största allvar, vi måste kunna säkra att områdena inte tar skada av fiske. Och i de fall där 
överträdelser ändå sker ska det anmälas till åklagare.  

Jan-Olof Hellberg och Charles Olsson, trålfiskare i området, ställer sig bakom mötets mening.  
- Det lokala fisket visar respekt för skyddade områden, vi har varit med och tagit fram dessa regler och de ska 

fortsätta respekteras för ett bibehållet fiske. 
 
Bakgrund: 

Bakgrunden till dialogmötet är de rapporter som spridits om befarade överträdelser av förbud mot fiske i områden 
med trålförbud. Uppgifter som granskas, men som ännu inte kvalitetssäkrats. Initiativ till mötet som hölls fredagen 
30 november, togs av Samförvaltningen i Norra Bohuslän - ett samverkansorgan mellan fiskare, myndigheter och 
kommuner i norra Bohuslän med målet att säkerställa ett hållbart fiske i Koster- Väderöfjorden och i Kosterhavets 
nationalpark. Strömstads kommun samt Tanums kommun deltar i organisationen som bland annat regelbundet 
ordnar utbildningar för fiskare och myndigheter och som samråder i frågor som rör fiskets och naturvårdens 
utveckling i området. I Koster-Väderöfjorden krävs tillstånd för att få lov att fiska efter räka med trål. Tillståndet 
utfärdas ett år i taget. Den som inte följt regler och villkor vid fiske kan nekas tillstånd.  

Mer information:  

Samförvaltningen Norra Bohuslän 

Havs- och vattenmyndigheten om övervakning av fiske 

Kontakt:   
Ordförande för Samförvaltningen Norra Bohuslän 
Anders Ohlsson 
0706-09 11 10 eller 0766-10 80 50 

anders@kustevent.com 

http://www.samforvaltningennorrabohuslan.se/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/skyddade-omraden/nyheter-om-skyddade-omraden/arkiv/2018-11-21-sa-kontrollerar-hav-fiske-i-skyddade-omraden.html

